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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης αποδοχής των όρων συμμετοχής
και υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στο πλαίσιο της
πρόσκλησης ΑΤ08 του Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή
Σύγκλιση» του προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ.

Αριθμός Απόφασης:
90
Χολαργός σήμερα την 31η του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, ώρα
9.00 π.μ. και μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής
μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με την Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ .Ά/11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1, ύστερα από
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 26-3-2021, συνήλθε σε
Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ.:
Παρόντες

Απόντες

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος (Αντιπρόεδρος, Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη
ασκών καθήκοντα Προέδρου)
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου
Νικόλαος Καραγιάννης
Μιχάλης Τράκας
Χρήστος Πετράκης
Μιχάλης Υφαντής
Γεώργιος Ανυφαντής
Χαράλαμπος Στάικος
Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.
Ο Προεδρεύων κ. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος, Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 26-3-2021 εισήγηση του Αυτοτελούς
Τμήματος Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, η οποία έχει ως ακολούθως:
Σύμφωνα με την υπ’αριθ.19576/19.10.2020 Πρόσκληση ΑΤ08 του Υπουργείου
Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας κλήθηκαν να υποβάλλουν πρόταση χρηματοδότησης
στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ, Άξονας Προτεραιότητας «Ψηφιακή
Σύγκλιση» και τίτλο πρόσκλησης «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και
πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση,
εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής
προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19».
Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ08 και υπό τις εντεινόμενες πιέσεις της κλιματικής
αλλαγής και της πανδημίας Covid-19, οι ευφυείς τεχνολογίες και δράσεις δύναται να
προσφέρουν πολυπληθή εργαλεία για την ασφάλεια και τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής των πολιτών, τη διευκόλυνση της επαφής αυτών με τις υπηρεσίες, αλλά και τη
βιώσιμη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος.
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Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση δράσεις αποτυπώνονται στους τομείς :
•

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ

•

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

•

ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ

•

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

•

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

•

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

•

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

•

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

•

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

•

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

•

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Σύμφωνα με την εν λόγω πρόσκληση, κάθε Δήμος έχει δικαίωμα να υποβάλει δύο (2)
αιτήσεις χρηματοδότησης, οι οποίες συνολικά δύναται να περιλαμβάνουν τα εξής
υποέργα:
- ένα (1) κύριο υποέργο για «Δράσεις και μέτρα παρακολούθησης, ελέγχου, πρόληψης
και έγκαιρης προειδοποίησης»,
- ένα (1) κύριο υποέργο για «Δράσεις και μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας
για την αντιμετώπιση κινδύνων»,
- δύο (2) κύρια υποέργα για «Δράσεις προστασίας του πληθυσμού από την εξάπλωση
της πανδημίας του COVID-19»,
- ένα (1) κύριο υποέργο για «Ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την
πολιτική προστασία – ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση,
εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον».
Σύμφωνα με τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες του Δήμου
μεταξύ των οποίων η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών και η βελτίωσης
της διοικητικής ικανότητας του Δήμου και των παρεχόμενων υπηρεσιών, ο Δήμος
Παπάγου - Χολαργού προτίθεται να συμμετάσχει στην συγκεκριμένη πρόσκληση,
υποβάλλοντας πρόταση χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο “Ευφυείς
εφαρμογές για την ενίσχυση της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας του
Δήμου Παπάγου-Χολαργού”, η οποία θα περιλαμβάνει τα εξής υποέργα:
α. 1ο Υποέργο: Παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης και ανάπτυξη πληροφοριακών
συστημάτων για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας της Τεχνικής Υπηρεσίας και
της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.
β. 2ο Υποέργο: Βιώσιμη διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος Δήμου ΠαπάγουΧολαργού μέσω της δημιουργία Έξυπνης Γειτονιάς στην περιοχή του Άνω Χολαργού.
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γ. 3ο Υποέργο: Υπηρεσίες Συμβούλου σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής
αίτησης χρηματοδότησης.
Λαμβάνοντας υπόψη:
1. την υπ’ αριθ. 22766/09-04-2020 κοινή απόφαση των Υπουργών ΟικονομικώνΑνάπτυξης και Επενδύσεων-Εσωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομικών
«Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και
Νομικών Προσώπων: ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την
Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» (Β 1386)
2. την υπ’ αριθ. 19576/19.10.2020 Πρόσκληση ΑΤ08 με τίτλο «Smart cities, ευφυείς
εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια,
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον,
δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του
πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» του
Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ
3. τις προτεραιότητες του Δήμου αναφορικά με τη βελτίωση της διοικητικής και
επιχειρησιακής του ικανότητας καθώς και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των
πολιτών
Εισηγούμαστε
α) την αποδοχή των όρων συμμετοχής και την υποβολή αιτήματος
χρηματοδότησης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ, Πρόσκληση ΑΤ08 « Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και
πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση,
εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής
προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την
εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» του Υπουργείου Εσωτερικών,
Άξονας Προτεραιότητας “ Ψηφιακή Σύγκλιση ” και τίτλο πράξης “Ευφυείς
εφαρμογές για την ενίσχυση της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας του
Δήμου Παπάγου-Χολαργού”,
β) την αποδοχή χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» σύμφωνα με
όσα αναφέρονται στο αίτημα χρηματοδότησης και το Τεχνικό Δελτίο της
υποβαλλόμενης πράξης,
γ) την κάλυψη από ιδίους πόρους του Δήμου ενεργειών που απαιτούνται για την
υλοποίηση της πράξης και οι οποίες δε χαρακτηρίζονται ως επιλέξιμες από το
πρόγραμμα,
δ) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου, ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου, για την
υπογραφή των σχετικών τεχνικών δελτίων και κάθε εγγράφου που απαιτείται για την
υποβολή της πρότασης.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή
αφού έλαβε υπόψη της:
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•
•
•

Την εισήγηση του Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα
Εγκρίνει:
α) την αποδοχή των όρων συμμετοχής και την υποβολή αιτήματος
χρηματοδότησης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΡΙΤΣΗΣ, Πρόσκληση ΑΤ08 « Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και
πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση,
εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής
προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την
εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» του Υπουργείου Εσωτερικών,
Άξονας Προτεραιότητας “ Ψηφιακή Σύγκλιση ” και τίτλο πράξης “Ευφυείς
εφαρμογές για την ενίσχυση της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας του
Δήμου Παπάγου-Χολαργού”,
β) την αποδοχή χρηματοδότησης από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» σύμφωνα με
όσα αναφέρονται στο αίτημα χρηματοδότησης και το Τεχνικό Δελτίο της
υποβαλλόμενης πράξης,
γ) την κάλυψη από ιδίους πόρους του Δήμου ενεργειών που απαιτούνται για την
υλοποίηση της πράξης και οι οποίες δε χαρακτηρίζονται ως επιλέξιμες από το
πρόγραμμα,
δ) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου, ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου, για την
υπογραφή των σχετικών τεχνικών δελτίων και κάθε εγγράφου που απαιτείται για την
υποβολή της πρότασης.

Ο Προεδρεύων

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΤΑ ΜΕΛΗ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ειρήνη Βεντουζά – Παπανικολάου
Μιχάλης Τράκας
Χρήστος Πετράκης
Μιχάλης Υφαντής
Γεώργιος Ανυφαντής
Χαράλαμπος Στάικος

4

